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UNDERSÖKNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN 
STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), Regeringens proposition 2016/17:200 
Miljöbedömningar och enligt Miljöbedömningsförordning (2017:996) inklusive Bilaga.  
 
 
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) att förtäta östra delarna av 
Kallinge tätort och möjliggöra för nya boendeformer i området.  
 
Planområdet 
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Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas. 
 

   Följande två diagram tydliggör behovet av att genomföra en miljöbedömning.  
 
( Ett JA kräver en strategisk eller  
  specifik miljöbedömning 

JA NEJ 
 

Natura 2000  X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet eller åtgärd enligt 
Miljöbedömningsförordningen MB-f 6 
§ första stycket 

 X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
Verksamhet enligt 
Miljöbedömningsförordningen MB-f 
Bilaga 

 X 

 
Är svaret JA ovan behöver en undersökning av behovet att upprätta en strategisk 
miljöbedömning inte genomföras. Gå direkt vidare och upprätta en strategisk alternativt 
specifik miljöbedömning enligt 6 kap. MB. 
Är svaret NEJ, vänligen gå vidare till nästa diagram.  

 

 
Ett JA innebär att skyldigheten att       
upprätta en miljöbedömning inte 
gäller (Miljöbalken, 6 kap. 3 §) 

JA NEJ 
 

Planen eller programmet syftar 
endast till att tjäna totalförsvaret eller 
räddningstjänsten  

 X 

Planen eller programmet är enbart av 
finansiell eller budgetär karaktär 

 X 

 
Är svaret JA ovan behöver en undersökning av behovet att upprätta en strategisk 
miljöbedömning inte genomföras. Gå vidare och fortsätt med övrigt planarbetet.  
Är svaret NEJ, vänligen fortsätt till nästa sida för att identifiera behovet av en strategisk 
miljöbedömning. 
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 Identifikation av behovet av en strategisk miljöbedömning 
Enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § 1 p. ska kommunen identifiera omständigheter som 
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Följande bedömning innebär att kommunen 
identifierar behovet av en strategisk miljöpåverkan.  

 
Platsen Ingen eller 

liten 
Inverkan Betydande Kommentarer 

Den befintliga miljöns 
känslighet, nuvarande 

x   Marken är brukad som 
åkermark och miljön 
och naturen bedöms 
inte vara särskilt 
känslig.    

Radon  
X 

  Östra delarna av 
Kallinge uppges vara 
normalriskområde. 
Nybyggnation ska 
uppföras radonsäkert.   

Geologi X   Stora delar av 
planområdet består av 
isälvssediment – block 
och en mindre del av 
urberg som grundlager. 

Skredrisk X   Området är enligt SGI 
inte utsatt för ras- och 
skredrisk eller erosion. 

Översvämningsrisk X   Planområdet är beläget 
cirka 350 meter från 
Ronnebyån och det 
föreligger ingen risk för 
översvämning.  
Delar av planområdet är 
idag en slänt varför 
stora regnmängder 
behöver kunna hanteras 
i kommande 
dagvattenlösning.   

Ljusförhållanden på plats X   Goda ljusförhållanden, 
öppet fält med låg 
bebyggelse i 
omgivningen.  

Lokalklimat X   Området kommer 
förändras om platsen 
bebyggs. Karaktären av 
ett öppet fält kommer 
försvinna och det kan 
innebära skillnad i 
lokalklimatet vad gäller 
vind och sol/skugga.  

Markföroreningar X   Inga kända föroreningar 
på platsen.  
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Buller från omgivningen X   Planområdet angränsar i 
nordost till Halsjövägen 
vilken leder till 
bostäder utmed 
planområdets nordöstra 
gräns. Halsjövägen 
leder sedan vidare 
österut mot gles 
bebyggelse.  
Sydvästra/västra 
planområdet angränsar 
till ett bostadsområde 
cirka 50 meter brett 
innan Åldermansvägen 
vilken är mer trafikerad 
och når flertalet hushåll 
i området. 
Kallebergavägen som är 
något mer trafikerad är 
belägen drygt 100 
meter från 
planområdets nord, 
nordvästra del.  
Utifrån avståndet till 
större vägar och den 
låga trafikmängden på 
Halsjövägen bedöms 
buller från omgivningen 
inte vara påtagligt i 
området.  
En bullerutredning 
baserad på Boverkets 
metod i ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken” 
kommer göras under 
planarbetet vilken utgår 
från en trafikmätning 
gjord på 
Kallebergavägen 2017.  

Förekomst av verksamheter 
som medför risk för 
omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

X   Planområdet gränsar till 
bostadsbebyggelse och 
är beläget mer än 500 
meter ifrån 
industriområdet i 
Kallinge.  

Grönytor i tätort  X  Planområdet är en stor 
grönyta där en 
oplanerad gångstig 
uppstått för att kunna nå 
områdena söder och 
norr om planområdet. 
Ytan kan idag användas 
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till lek och idrott. Ytan 
är tidigare brukad som 
åkermark. I närheten av 
planområdet finns 
Kallinge hembygdsgård 
med rekreationsområdet 
Lönnamohagen.  

Tätortsnära 
rekreationsområde 

   Både norr och öster om 
planområdet finns 
skogspartier, men inga 
planerade grönytor i 
planområdets direkta 
närhet. I närheten, cirka 
350 meter, från 
planområdet finns 
Kallinge hembygdsgård 
med rekreationsområdet 
Lönnamohagen.   
I planförslaget kan 
grönstrukturen stärkas 
och det är av vikt att 
beakta kopplingen 
mellan Halsjövägen och 
Åldermansvägen och 
låta naturliga stråk 
bevaras och utvecklas. 

Nuvarande verksamhet 
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer 

X   Planerad 
bostadsbebyggelse 
bedöms inte ha någon 
inverkan på MKN.  

 
 

Riksintresse kulturmiljö X   Området omfattas inte 
av riksintresse för 
kulturmiljö.  

Regionalt intresse 
kulturmiljö 

X   Området omfattas inte 
av regionalt intresse 
för kulturmiljö. 

Arkeologi  X  En mindre yta av 
planområdet, 
20x12meter, är utpekat 
som fyndplats. 2016 
hittades diverse 
föremål i 
matjordskiktet som 
härrör bronsåldern, 
järnåldern och 
medeltiden. Strax 
väster om planområdet 
finns ett större 
fornlämningsbestånd, 
RAÄ Ronneby 
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201, i form av 12 resta 
stenar. Gravmiljön 
från sannolikt äldre 
järnålder är direkt 
knuten till höjdpartiet 
öster om ådalen. 
Området har 
undersökts 2016 och 
2019 och konstaterats 
inte vara en 
fornlämning. Ronneby 
kommun har av 
länsstyrelsen beviljats 
tillstånd till ingrepp i 
fornlämning 
enligt 2 kap 
kulturmiljölagen  
(1988:950). 

Särdrag i naturen X   Planområdet är beläget 
på ett höjdstråk öster 
om ån. Planområdet är 
idag till största flackt 
och gräsbeklätt, i södra 
planområdet finns en 
slänt.  

Strandskydd X   Planområdet är beläget 
utanför strandskyddat 
område.  

Naturreservat X   Planområdet är inte 
beläget inom eller i 
närheten till 
naturreservat.  

Djurskyddsområde X   Planområdet är inte 
beläget inom eller i 
närheten till 
djurskyddsområde.  

Växtskyddsområde X   Planområdet är inte 
beläget inom eller i 
närheten till 
växtskyddsområde.   

Biotopskydd X   Planområdet är inte 
beläget inom eller i 
närheten till biotop 
skyddat område.  

Miljöskyddsområde X   Planområdet är inte 
beläget inom eller i 
närheten till 
miljöskyddsområde.  

Vattenskyddsområde X   Planområdet är inte 
beläget inom eller i 
närheten till 
vattenskyddsområde. 
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Naturminne X   Planområdet omfattas 
inte av något 
naturminne.  

 
  

Påverkan Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Projektets omfattning X X  Projektet omfattar 
förtätning av östra 
Kallinge, drygt 2 ha, 
vilket för orten är ett 
större projekt.  
Vidare bedöms 
projektets omfattning 
inte ha någon negativ 
påverkan på miljön. 

Är planen del av ett större 
projekt 

X   Planen är ett 
fristående 
planuppdrag och 
följer intentionen i ÖP 
2035.   

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet 

X   Inte aktuellt.  

Dagvattenhantering  X  Lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten samt öppna 
dagvattensystem. 
Inom och nära 
planområdet finns 
ledningsnät för 
dagvatten vilket 
eventuellt kan 
utnyttjas för 
bortförande av 
dagvatten. Delar av 
planområdet är idag 
en slänt varför större 
regnmängder behöver 
kunna hanteras i 
kommande 
dagvattenlösning.   

Påverkan på trafik-
situationen inom och utom 
planområdet 

 X  Tillkomst av nya 
bostäder påverkar 
trafikmängden. 
Befintlig infrastruktur 
kan dock utnyttjas och 
planområdets centrala 
läge i Kallinge kan 
bidra till minskad 
användning av bil.  
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Påverkan på landskaps-
bilden 

 X  Området kommer 
förändras om platsen 
bebyggs. Karaktären 
av ett öppet fält 
kommer försvinna och 
ersättas av bostäder. 
Omgivande 
bostadsbebyggelse bör 
speglas i ny 
bebyggelse vad gäller 
höjder och 
materialval.  

Utnyttjande av mark  X  Idag outnyttjad 
åkermark tas i anspråk 
för att förtäta och 
länka samman två 
bostadsområden i 
östra Kallinge. Redan 
utbyggd infrastruktur 
används.    

Utnyttjande av vatten X   Inte aktuellt. 

Utnyttjande av övriga 
naturresurser 

X   Ny bebyggelse kan 
möjliggöra för 
solpaneler. Öppna 
dagvattensystem 
bidrar till minskad 
ytlig avrinning 
samtidigt som vattnet 
renas och filtreras 
åter.  

Alstrande av avfall X   Tillkommande hushåll 
alstrar avfall, 
planområdet är 
beläget inom/ i 
närheten av 
kommunal hantering 
av avfall vilket 
planområdet kommer 
omfattas av.  

Alstrande av föroreningar X   Inte aktuellt. 

Alstrande av störningar X   Viss ökning av trafik i 
anslutning till 
planområdet.  

Risker X   Inte aktuellt. 

Hälsa X   I planförslaget bör 
grönstrukturen stärkas 
för att människor ska 
utnyttja området som 
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ett gång- och 
cykelstråk. Naturliga 
stråk bör bevaras och 
utvecklas.  

Miljö X   Detaljplanen bedöms 
inte innebära några 
olägenheter för 
miljön.  
  

 
   

Planen Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande verksam-
heter 

X   Nej  

Avser planen reglera 
miljöpåverkande verksam-
heter 

X   Nej 

Har planen betydelse för 
andra planers miljö-
påverkan 

X   Nej 

Överensstämmelse med 
kommunens lokala miljömål 

X   Nej 

 
  

Positiva aspekter Kommentar 

Planens eventuella positiva 
inverkan på miljö, hälsa mm 

Detaljplanen innebär att ett idag centralt område som utnyttjas i låg 
omfattning ges en ny användning. Platsen kan stärkas som stråk och 
bli en naturlig väg för rekreation i östra Kallinge. 
Bostadsbebyggelsen kan ge möjlighet till generationsboende i en 
mindre tätort. Närheten till tätorten och service kan leda till mindre 
bilburen trafik.  
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Behov av samråd 
Utöver identifikationen av omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan 
ovan, ska kommunen enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § 2 p. samråda i frågan om 
betydande miljöpåverkan. I 5 kap. 11 § PBL finns ett undantag gällande omfattningen på 
samrådet som innebär att kommunen enbart behöver samråda med länsstyrelsen och de 
kommuner som kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller 
kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska 
göras. 
 
Beslut i frågan om miljöpåverkan 
Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 6 kap. 7-8 
§§).  
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Det är inte reglerat vem som fattar beslut om 
genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, utan det får avgöras i varje 
enskilt fall.  
 
 
Beslut 
Ett JA innebär att planen bedöms 
kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 

JA NEJ 

Planen bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens 6 kap 9-19 §§ bedöms 
därför behöva genomföras. 

 X 

 
 
Bedömningen grundas på följande: 
  Planen möjliggör för förtätning i anslutning till 

befintlig bebyggelse. 
 En utbyggnad av planområdet medför inte någon större 

påverkan på området. 
 Planområdet berör inga riksintressen eller andra särskilt 

skyddade områden. 
 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för 

människors hälsa. 
 Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. 
 Fortsatt miljökonsekvensbeskrivning bedöms ej 

behövas.   
 

 



 
 
 

Undersökning om en betydande miljöpåverkan 
 Diarienr: 2018/233 

Detaljplan för Del av kalleberga 1:3 

(Ellebäcken)  Undersökning av en betydande miljöpåverkan 
  

11 

Överklaga beslut om strategisk miljöbedömning 
Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan får enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 8 § inte överklagas 
särskilt, utan får överklagas samtidigt som antagandebeslutet om planen överklagas.  

 
Planförfarande vid upprättande av detaljplan 
Om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen enligt 5 kap. 
7 §, plan- och bygglagen (2010:900) tillämpa ett utökat förfarande vid upprättande av 
detaljplanen. Observera att det för detaljplan som antas medföra betydande miljöpåverkan 
gäller 30 dagars granskningstid.  

 
 

 
Ronneby 2022-02-09 

 
 

Peter Robertsson Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt 

 


